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Jan van Muijlwijk deed geluidsmetingen bij de windturbine Drentse Monden en Oostermoer

‘Deze windturbine vertoont  
geen laagfrequente bromtonen’
Microfoons, computers en computerprogramma’s. Het zijn de attributen waarmee Jan van Muijlwijk bijna  
dagelijks op pad is om geluid te meten. Hij doet dat voor gemeentes die het geluid van bedrijven of bijvoor-
beeld van een popconcert willen laten meten of voor burgers die de herkomst van een ‘bromtoon’ willen we-
ten. Windpark De Drentse Monden en Oostermoer vroeg hem het geluid van de windturbine aan de Drentse 
Mondenweg in kaart te brengen. “De windmolen maakt, als ik de grafieken bekijk, eigenlijk verrassend weinig 
laagfrequent geluid.”

Jan van Muijlwijk is afgelopen jaar in diverse media 
aangehaald, onder meer bij Argos (Radio 1). Vaak 
gebeurde dat als windmolens en laagfrequent geluid 
onderwerp van gesprek waren. “Laagfrequent geluid 
wordt heel vaak in verband gebracht met wind-  
molens en dat is grotendeels ten onrechte. Laag- 
frequent geluid kan van alles zijn.”  
“Om te beginnen is laagfrequent geluid eigenlijk niks 
bijzonders. Want het is gewoon geluid, alleen het is 
van een wat lage frequentie. Het menselijk oor kan 
tonen vanaf 20 Hertz horen. Niet lager. Het worden 
ook wel bromtonen genoemd. Mensen die proble-
men hebben met laagfrequent geluid zeggen wel 
eens: het lijkt wel alsof ik een dieselmotor continu 
hoor draaien. En dat kan want een vrachtauto die 
stationair draait maakt een heel laag geluid. Dus aan 
dat soort geluiden moet je denken.
Kenmerkend van lage tonen is dat je denkt: het komt 
overal vandaan. En dat maakt het heel lastig om te 
vinden zonder hulpmiddelen.”

Men wijst al gauw naar windmolens
“Ja dat is heel vaak zo. In de meeste laagfrequente 
kwesties meldt iemand hinder van een lage toon, 
gaat op zoek, kijkt om zich heen en denkt: waar komt 
dat vandaan? Dan wordt heel vaak gedacht aan een 
groot bedrijf, een windmolen of een andere machine.
En in maar een heel klein aantal van de gevallen 
blijkt het dat ook werkelijk te zijn. Heel vaak vind je na 
een zoektocht dat het iets anders is. Bijvoorbeeld de 
koikarper vijverpomp van de buurman. Of de  
CV-ketel van jezelf. Of een koelkast. Dat kan allemaal, 
die maken ook lage tonen. Maar het zou ook een 
windmolen kunnen zijn. Alleen ik zei al: dat is heel 
zeldzaam. 
Maar als je er last van hebt, is dat echt verschrikkelijk. 
Mensen die niet kunnen ontdekken waar het ge-
luid vandaan komt, kunnen er bij wijze van spreken 

knettergek van worden. Want het heeft een ont-
wrichtende uitwerking op je hele gestel, vooral als je 
er ook niet van kunt slapen. Slaapgebrek is natuurlijk 
verschrikkelijk. Het leuke is: in bijna alle gevallen 
waarin je een bron vindt, blijkt er iets aan te doen. Ik 
doe dit nou een jaar of tien en in ongeveer 70% van 
de gevallen meet ik een geluid waar de mensen last 
van hebben. En in de helft van die gevallen wordt er 
uiteindelijk ook een bron gevonden. In de helft van al 
die gevallen kan er dan iets aan gedaan worden. En 
dan is dat eigenlijk altijd verrassend simpel.”

Is er aan de windmolen van de Drentse Monden wel 
eens gemeten?
“Jazeker, men heeft me gevraagd of ik hieraan wilde 
meten. Dus we hebben daar vorig jaar op 2 oktober  
‘s middags een meetapparaat neergezet en toen 
hebben ze de molen na een half uurtje draaien even 
een half uurtje uit gezet. En vervolgens weer aan 
gezet.  
Dan krijg je een heel mooi beeld van: wat voor geluid 
wordt er nou door die molen gemaakt? Langs de 
weg waar de windmolen staat hoor je de auto’s voor-
bij rijden. Dat is het achtergrond geluid dat er altijd al 
was. Verkeer is er al heel lang. Er zijn hier natuurlijk 
ook landbouwvoertuigen en de wind waait door de 
bomen. Alles maakt geluid en een deel daarvan is 
laagfrequent geluid.
We hebben gekeken: wat doet die molen? Nou 
natuurlijk: een molen maakt geluid. Dat is gewoon 
een feit. Maar waar het om gaat is: maakt ie tonale 
geluiden (echte tonen, bromtonen of ander tonen)? 
Want tonen daar hebben we het meeste last van. Een 
windmolen maakt echt typisch een zoef-geluid. Ruis, 
omdat die wieken bewegen. Maar de ruis lijkt een 
beetje op bijvoorbeeld de branding. Die ruist ook. Dat 
vinden mensen soms zelfs rustgevend. Van auto’s 
die voorbij komen, hoor je ook een groot deel ruis.” 

En wat bleek bij deze molen? 
“Deze molen maakt inderdaad het bekende geruis 
wat windmolens doen maar geen specifieke tonale 
geluiden; geen bromtonen. Hij maakt, als ik de grafie-
ken bekijk, eigenlijk verrassend weinig laagfrequent 
geluid. Dus dat is goed nieuws.
We hebben gemeten op ongeveer tweehonderd 
meter afstand. Dat is ook ongeveer de hoogte van de 
molen. Dat is zo’n vuistregel in de meettechniek voor 
de windmolens.  
Nou stel je eens voor dat ergens een machine staat 
te brommen of een generator. Je hoort als je er 
dichtbij staat ook nog andere geluiden. Hoogtonige 
geluiden. En dan valt het laagfrequent meestal niet 
zo op. Maar als je er een paar honderd meter vanaf 
bent, wordt dat hoge geluid gedempt door de lucht. 
Dat lage geluid niet. Of denk aan een popconcert 
op afstand. Je hoort dat gebonk en gedreun maar 
je hoort eigenlijk de melodie niet meer. En dan valt 
het juist op. Er zijn kwesties bekend van snelwegen; 
daar rijden auto’s. Die maken ook lage geluiden en 
als je er maar ver genoeg vanaf bent dan herken je 
het niet meer als autogeluid en blijft alleen die brom 
over. Mensen vragen zich af: wat gebeurt hier, wat is 
dit? En dan blijkt het de snelweg te zijn. Op enkele 
kilometers afstand.”

Nu staat er 1 windmolen maar straks 45.  
Wat betekent dat?
“Kijk die 45 staan niet allemaal op dezelfde plek.  
Afstand is heel belangrijk. Hier in de Monden staan ze 
allemaal op lange rijen en er zitten vele honderden  
meters tussen twee molens. En tussen die rijen zit 
ook veel afstand. Kijk als je een cluster hebt (echt 
een groep van bijvoorbeeld 4 bij 4 of 5 bij 5) dan kan 
ik me voorstellen dat dat op enig moment wel bij  
elkaar gaat optellen. Maar in dit soort lijnopstellingen 
verwacht ik heel weinig opteleffecten.” 

“Vaak denken mensen aan een fabriek, machine of windmolen bij laagfrequent geluid maar dan is het bijvoor-
beeld de koikarper vijverpomp van de buurman of de CV-ketel van jezelf.”

Geluid: hoe meet je dat? 

Overal om ons heen is geluid. Vaak weten we direct waar een geluid vandaan komt, 
maar soms lijkt het een mysterie. Jan van Muijlwijk trekt als geluidsspecialist voor de 
gemeente Veendam regelmatig door de Nederland en Duitsland om metingen te 
verrichten en geluidsbronnen op te sporen. 
Op deze informatiepagina’s vertelt hij over het meten van onder meer laagfrequent  
geluid. Aan de hand van grafieken geeft hij ook uitleg over het meten van geluids-
sterkte (in decibels) en toonhoogtes (in Hertz). Ook metingen die hij deed aan de 
eerste windturbine van windpark De Drentse Monden en Oostermoer komen aan bod. 
”Mijn meter heeft geen mening”, vindt de geluidsspecialist.

 
Dit artikel is gemaakt op basis van het video- 
interview dat u kunt nakijken op YouTube.
• Lange versie (9 min) incl. uitleg over  

geluidsmetingen, laagfrequent geluid etc.
• Korte versie (4 min) over de metingen bij  

Drentse Monden en Oostermoer
• Toelichting bij grafieken Tertsbanden
• Toelichting bij Spectrum-weergave

https://youtu.be/5yU9oaCerGw
https://youtu.be/-5XkNh3GKkI
https://www.youtube.com/watch?v=MFMjL1cZCOM
https://youtu.be/fuQruruW750


  

‘Meting moet zuiver zijn 
en met juiste vergelijking’ 

Jan van Muijlwijk heeft bij vele windmolens in 
Nederland en Duitsland metingen verricht. Als 
richtlijn geldt in zijn ogen ‘de juiste meting en de 
juiste vergelijking’. Meetresultaten van twee loca-
ties naast elkaar leggen is al lastig erkent hij, 
omdat omgevingsfactoren en bijvoorbeeld het 
type windturbine ook een rol spelen.

In De Drentse Monden en Oostermoer koos hij 
ervoor de windturbine een half uur in werking te 
meten en direct daarna een half uur in ruststand.  

“Voordeel is dat het omgevingsgeluid niet veel 
verandert in dat uur. Je ziet daardoor precies wat er 
gebeurt als de windmolen in bedrijf is of niet.  
Je kunt ook een nulmeting doen en weken of 
maanden later meten mét windturbine. Maar weet 
je dan ook of er meer veranderingen zijn geweest 
in de buurt?”  
Bij geluidsmetingen tekent hij aan: “Ons oor is on-
gevoelig voor lage tonen en als we ouder worden 
ook voor de hogere tonen. Onze oren gedragen 
zich als een soort filter. Maar de relatieve gevoelig-
heid voor verschillende toonhoogten is afhankelijk 
van de sterkte van het geluid.  
Alleen een toonhoogte vastleggen zegt niets: het 
gaat ook om de sterkte.”

De grafiek (boven) toont het frequentiegebiedje (ook wel tertsband genoemd) rond 25 Hz in dB(Z). Dat zijn 
zeer lage tonen die voor het menselijk oor nog net hoorbaar zijn. De linker helft van de grafiek toont de perio-
de dat de windturbine in bedrijf was, Halverwege werd de turbine stil gezet (12 op de horizontale as) en later 
weer in bedrijf gesteld (20)/ 
Duidelijk is dat de windturbine weinig toevoegt aan het bestaande omgevingsgeluid. 
Het verschil tussen de windturbine met draaiende rotorbladen en in stilstand schommelt tussen 0 en 10 dB.

Meerdere frequenties in beeld 
Alle grafieken van de verschillende frequenties  
samengevat levert dit beeld op.  
Bovenaan is de weergave van de lage tonen,  
onderaan de hoge tonen. 
 
Het beeld is gangbaar voor dit soort metingen: lage 
frequenties hebben een hoge dB(Z), de hogere fre-
quenties geven lagere dB(Z)-waarden. 
In bijna alle frequentiebereiken is een ‘dip’ zichtbaar 
op het moment dat de turbine stil staat, maar relatief 
is het dB-verschil beperkt.  
Het meest opvallend is de vermindering op de roze 
en groene lijn (125-400Hz), dus buiten het spectrum 
van laagfrequent geluid.  
In de periode dat de turbine stil staat is nog steeds 
een vrijwel zelfde hoeveelheid geluid te horen: om-
gevingsgeluid veroorzaakt door verkeer en bijvoor-
beeld de wind. 
De metingen zijn verricht op 200 meter afstand.  
Vuistregel is: als de afstand verdubbelt wordt het 
geluid vier keer zo zwak. 
 
“Vergelijk het met een steen die je in het water gooit. 
Dichtbij zijn de golven hoog, maar dezelfde energie 
verdeelt zich en verderop wordt de sterkte van de 
golfjes steeds kleiner.”

De grafiek voor 80Hz geeft een vergelijkbaar beeld. 
Halverwege de meetperiode ontstaat een afname 
van de geregistreerde geluidssterkte.  
Dat er ook in de stilstandperiode een piek zichtbaar is 
(16) vindt zijn oorzaak in een landbouwvoertuig in het 
gebied. (Ook zichtbaar als een piek in de afb.3.)

Per frequentie een grafiek
Geluidssterkte en de toonhoogte worden bij metingen weergegeven in twee grootheden: 
• dB (decibels)  voor de geluidssterkte   : hoe hard hoor je iets? 
• Hz (Hertz)  voor de frequentie van geluid : wat is de toonhoogte?

In het onderzoek registreerde een specialistische microfoon het brede spectrum aan geluid en ‘knipte’ dat in 
delen. Daardoor ontstaan meerdere grafieken (per frequentiegebiedje). 
Bij het onderzoek draaide de windturbine DEE-2.1 langs de Drentse Mondenweg een half uur, en vervolgens 
stond deze een half uur stil, om nadien weer in productie te gaan. 
Er is gemeten in LZeq (Loudness, Zero equivalent, ofwel: de ongewogen geluidmeting). Dat gebeurde steeds 
in blokjes van drie minuten.

Meten in dB(A) of dB(Z)? 

Het menselijk oor is een geavanceerd stuk 
techniek. Ruwweg nemen we tonen waar in een 
toonhoogte tussen 20 en 20.000 Hertz (Hz).  
Hoe luid een geluid is meten we in decibels (dB).  
Meetapparatuur kan op twee manieren worden 
ingezet:
• het ongewogen meten van de geluidssterkte  

in dB(Z).
• het gewogen meten, waarbij de invloed van het 

menselijk oor wordt verrekend.  
De meting wordt dan uitgedrukt in dB(A). 

Vanwege de aanpassingen in het menselijk oor 
en brein, liggen de dB(A)-waarden altijd enkele 
tientallen dB’s lager dan de dB(Z)-waarde.  
Voor de lage tonen leidt dat tot een verminderen 
van ca. 70 dB. Des te hoger de tonen des te klei-
ner het verschil. 
(zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/DB(A) ) 
De wettelijke normeringen gaan uit van een jaar-
gemiddelde in zogeheten Lden. 
(zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Lden ).

Tijdvak (elk tijdvak = 3 minuten.)

dB(Z)

dB(Z)

Windturbine in bedrijf Windturbine buiten bedrijf

Windturbine in bedrijf Windturbine buiten bedrijf
Tijdvak (elk tijdvak = 3 minuten.

afb. 1

afb.3

 
 
 
 
 
 
 

Beluister en bekijk ook Jan van Muijlwijks 
toelichting bij de grafieken.  
• Toelichting bij grafieken Tertsbanden 

dB(Z)

Windturbine in bedrijf Windturbine buiten bedrijf

afb. 2

https://nl.wikipedia.org/wiki/DB(A)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lden
https://www.youtube.com/watch?v=MFMjL1cZCOM


  

Weergave meting in gehele spectrum 
 
Een andere manier om de geluidsmeting weer te geven is met een afbeelding die het gehele spectrum 
toont. De meting start dan met een leeg veld en bouwt zich langzaam op. 
Daardoor wordt van beneden naar boven het tijdsverloop zichtbaar. Halverwege is het moment waarop de 
werkende windturbine stil is gezet. 
Van links naar rechts varieert deze spectrumweergave van de lage tonen (links) naar de hoge tonen (rechts).  
Hoe donkerder de kleur des te minder hard zijn de tonen meetbaar bij deze meting op 200 meter afstand.

Opsporen van bron van een bromtoon 
 
Een specifieke bromtoon is herkenbaar aan de lichtere verticale lijnen.  
In de spectrumweergave is dat bijvoorbeeld het geval bij 40Hz. De spectrumweergave toont ook dat de 40 Hz toon zowel aanwezig was toen de molen in werking 
was, als toen deze stil stond. 
Conclusie: de 40 Hz toon komt elders vandaan, bijvoorbeeld van een (landbouw)machine.

Moment waarop de windturbine 
stil is gezet

 
 
Beluister en bekijk ook Jan van Muijlwijks 
toelichting bij de grafieken . 
• Toelichting bij Spectrum-weergave

Bij de spectrumweergave 
 
De spectrum weergave toont: 
van links naar rechts:  
 frequenties  van zeer laag tot laag 
van beneden naar boven: 
 Tijdverloop: half uur windturbine aan 
    en half uur windturbine uit 

De gele lijnen markeren een  
specifieke toon, bv. van een auto of apparaat. 
Rond één frequentie (2de van rechts) is een 
‘wolk van puntjes’ zichtbaar. Dat zou bv. een 
landbouwvoertuig kunnen zijn met rammelende 
apparatuur waardoor meerdere toonhogtes zijn 
gemeten.

https://youtu.be/fuQruruW750

